
ANY 2120

Desenvolupant	la	proposta	en	el	temps,	el	Delta	obté	els	beneficis	i	consolidacions	de	les	dues	fases	anteriors.	
Ecològicament	 la	 connexió	 establerta	 entre	 els	 desaigües	 naturalitzats,	 transcorre	 des	 d’Amposta	 fins	 a	 la	
desembocadura	del	Riu	Ebre.

La	consolidació	dels	sistemes	dunars	permet	preservar	el	nucli	de	Riumar	i	espais	natuals	protegits	de	l’Estuari	
de	Buda.	El	procés	de	naturalització	de	l’estuari	es	troba	també	en	fase	avançada,	gràcies	a	les	actuacions	en	
fases	anteriors,	així	com	la	seva	nova	morfologia,	conseqüència	dels	processos	de	ramificació	del	Riu	i	pujada	
del nivell del Mar.

Productivament	 el	 Delta	 es	 troba	 en	 equilibri,	 l’arròs	 ja	 no	 suposa	 el	 monocultiu	 del	 territori	 i	 s’estén	 la	
producció	de	cítrics	al	voltant	de	les	Masies	recuperades,	potenciadores	de	ramaderia.	Les	diferents	modalitats	
turístiques	troben	el	seu	espai	 i	permeten	diversificar	les	activitats	econòmiques	a	cada	part	del	territori,	 ja	
siguin	més	urbans,	rurals	o	naturals.

Connectivament l’espina central ha quedat establerta i es busca arribar als nuclis urbans de l’Ampolla i Sant 
Carles	de	 la	Ràpita,	mitjançant	el	 suport	de	 les	recuperades	Rutes	de	Tranhumància	 i	els	camins	existents,	
completant així la xarxa de recorreguts a tota la Plana Deltaica.
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Flamencs als marismes i llacunars prop de l’illa de Buda
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ESTUARI	DE	BUDA	-	Any	2020

Es planteja la consolidació i creació de sistemes dunars 
a llevant per tal de fer front a l’embat dels temporals 
i a la futura pujada del nivell del Mar i protegir així el 
nucli	turístic	de	Riumar	i	els	espais	naturals	de	Buda.	
Es preveu la desaparició de Lo Garxao i per tant el 
trasllat dels hàbitats cap a la zona natural del futur 
Estuari de Buda.

S’inicia	 la	 ramificació	 del	 Riu	mitjançant	 deflectors	
que permetin generar el futur Estuari de Buda que ha 
de propiciar l’aiguabarreig amb la intrusió del Mar.

Per	últim,	es	preveu	 la	finalització	del	cultiu	d’arròs	
en els espais naturals de Buda per tal d’introduir 
un	 gran	 viver	 d’espècies	 fluvials	 i	 marines	 que	
permeti proporcionar la vegetació necessària per a la 
renaturalització	del	curs	fluvial.

Situació de l’Estuari de Buda
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ESTUARI	DE	BUDA	-	Any	2070

El sistema dunar es consolida mitjançant l’embat del 
vent de llevant i la deriva litoral i la pineda.

Lo	 Garxao	 ha	 desaparegut	 i	 ara	 les	 aus	 nidificants	
habiten els nous hàbitats dunars del que comença a 
ser l’Estuari de Buda.

Les	 ramificacions	 del	 Riu	 comencen	 a	 colonitzar	
espais degut a alguna crescuda puntual del cabal.

El viver comença a donar els seus productes i són 
transplantats	a	nous	hàbitats	fluvials.

S’introdueix el cultiu d’algues marines en algunes 
parcel·les	agrícoles	de	topografia	molt	baixa	que	han	
quedat	 inundades	 per	 la	 pujada	 del	 nivell	 del	Mar,	
mitjançant	un	antic	canal	que	va	del	Riu	al	Mar.

Situació de l’Estuari de Buda
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ESTUARI	DE	BUDA	-	Any	2120

El sistema dunar està consolidat degut a les fortes 
llevantades,	a	la	pujada	del	nivell	del	Mar	i	a	la	Pineda	
que	envolta	Riumar.

L’Estuari de Buda ha quedat naturalitzat mitjançant 
les	avingudes	puntuals	del	 cabal	del	Riu	 i	 la	pujada	
del	 nivell	 del	Mar,	 esdevé	 un	 espai	 de	 gran	 interès	
degut	a	la	confluència	d’hàbitats.

El	viver	ha	servit	per	naturalitzar	els	marges	fluvials	
i	altres	hàbitats	costaners,	tot	i	així	algunes	especies	
segueixen habitant l’Estuari degut a les llavors i 
espores que han quedat a la zona.

El cultiu d’algues marines s’extén a mesura que 
el nivell del Mar puja i les parce·les agrícoles de 
topografia	més	baixa	es	veuen	innundades.

Situació de l’Estuari de Buda
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Estudi de la presència de sistemes dunars
al Delta de l’Ebre

Resposta de la costa a la pujada del nivell del mar
Llei de Bruun
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12.04Esquema
ESTUARI	DE	BUDA
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Sistema dunar resilient a la pujada del nivell del mar Viver d’espècies fluvialsBifurcació del Riu
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ESTUARI	DE	BUDA
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Braç de platja erosionada a la desembocadura a l’Illa de Buda
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| 12.06Imatge
ESTUARI	DE	BUDA



Proposta de vegetació per un ambient salintzat
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| 12.07Vegetació
ESTUARI	DE	BUDA



PROPOSTA	D’UN	NOU	EQUILIBRI	PRODUCTIU	RESILIENT	AL	CANVI	CLIMÀTIC

L’anàlisi	 i	 diagnosi	 inicial	 del	 territori,	 sota	 els	 conceptes	 de	 Biodiversitat,	 Productivitat	 i	 Connectivitat,	
permeten	destil·lar	uns	valors	i	fragilitats	que	emergèixen	d’un	territori	en	equilibri,	i	entendre	la	importància	
del	Riu	com	l’element	estructural.	Amb	l’estudi	de	les	fragilitats,	conseqüència	del	context	actual	d’Emergència	
Climàtica,	comprenem	la	necessitat	d’actuació	per	fer	front	a	les	situacions	desvastadores	que	es	plantegen	en	
escenàris futurs.

Mitjançant	la	inversió	de	la	lògica	de	l’aigua,	la	introducció	del	moviment	i	el	temps	com	agents	generadors	
de	paisatge	i	la	utilització	dels	recursos	a	l’abast,	es	planifica	una	estratègia	complexa	i	evolutiva.	En	resum,	
es	proposa	un	nou	sistema	de	connectivitat	que	 té	per	eix	estructural	el	Riu	Ebre.	Així	com,	un	nou	model	
productiu	basat	en	les	diferents	modalitats	turístiques,	la	introducció	de	nova	agricultura	i	la	recuperació	de	la	
ramaderia.	Tot	això,	seguint	la	lògica	intrínseca	de	la	biodiversitat	del	lloc.

El	creuament	d’aquesta	estratègia	amb	el	territori	i	la	realitat,	materialitza	el	projecte,	dóna	forma	a	l’entorn	i	
modifica	el	paisatge.	I	la	comprovació	final	del	funcionament	del	conjunt,	justifiquen	les	accions.

En	conclusió	doncs,	el	canvi	de	lògica	del	sistema	actual	de	gestió	de	l’aigua	al	Delta	de	l’Ebre,	com	a	embrió	
d’una	estratègia	concreta	i	alhora	global,	poden	fer	front	a	les	inminents	situacions	d’Emergència	Climàtica.
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| 13.00CONCLUSIÓ

La Finca del Capità Mas	de	Ravanals Estuari de Buda




